
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

про виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», інших 

нормативно-правових актів, стан роботи із зверненнями громадян, що 

надійшли  до райдержадміністрації  у 2017 році. 

Проведення громадських слухань, днів інформування населення, виїзних 

прийомів громадян, «днів контролю», засідань колегій та нарад сприяли 

вирішенню в районі важливих проблем, реалізації конституційних прав і свобод 

громадян, підвищенню відповідальності посадових осіб щодо кваліфікованого і 

своєчасного розгляду звернень. 

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 14 лютого 

2017 року № 76 “Про стан виконання в області вимог законодавства України 

щодо роботи із зверненнями громадян у 2016 році» Острозькою 

райдержадміністрацією прийняте відповідне доручення від 03 березня 2017 

року № 7/01-04, що було доведене до виконавців.  

Протягом 2017 року апаратом райдержадміністрації та її структурними 

підрозділами вжито ряд організаційних заходів, спрямованих на забезпечення 

системної роботи із зверненнями громадян. 

 Згідно плану роботи колегій райдержадміністрації у липні 2017 року 

проведено засідання колегії, на якому розглядалось  питання «Про стан роботи 

із зверненнями громадян, що надійшли  до райдержадміністрації у І півріччі 

2017 року та стан роботи із зверненнями громадян на території  Милятинської 

сільської ради». 

28 грудня 2017 року проведено засідання колегії, на якому розглядалось 

питання «Про стан роботи із зверненнями громадян, що надійшли до 

райдержадміністрації у 2017 році та стан роботи із зверненнями громадян на 

території  Мощаницької сільської ради». 

В ході розгляду цих питань звернуто увагу сільських  голів на недоліки  та 

послаблення виконавської дисципліни в організації роботи із зверненнями 

громадян, вказано на недостатню ефективність проведення сільськими 

головами особистих прийомів, у тому числі за місцем роботи та проживання 

громадян, що змушує жителів району звертатися до керівництва 

облдержадміністрації та райдержадміністрації з питань, вирішення яких 

належить до компетенції органів місцевого самоврядування. 

16 березня 2017 року проведено навчання-семінар з секретарями 

сільських рад Острозького району «Про підсумки розгляду заяв і скарг 

громадян в сільських радах за 2016 рік та дотримання вимог інструкції з 

діловодства та розгляду звернень громадян».  

Острозькою райдержадміністрацією значна увага приділяється 

дотриманню термінів розгляду звернень громадян відповідно до чинного 

законодавства. На підставі щоквартального аналізу роботи із зверненнями 

громадян не виявлено фактів порушення терміну їх розгляду відповідальними 

особами райдержадміністрації.  

Інформаційну довідку про організацію роботи із зверненнями громадян в 

Острозькій райдержадміністрації у 2017 році розміщено на сторінках районної 

газети «Життя і Слово» та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації. 

           Головою адміністрації  затверджено графік проведення перевірок 

виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента 



України від 07.02.2008 №109/2008, інших нормативно-правових актів щодо 

роботи із зверненнями громадян в управліннях, відділах райдержадміністрації, 

виконкомах сільських рад у 2017 році.  

Протягом 2017 року проведено одинадцять «днів контролю» під 

керівництвом керівника апарату райдержадміністрації, на яких було заслухано 

інформацію щодо роботи із зверненнями громадян та порядку ведення 

діловодства, а також здійснено перевірку стану виконання Закону України «Про 

звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 у 

виконавчому комітеті Розвазької сільської ради, відділі культури і туризму 

райдержадміністрації, фінансовому управлінні райдержадміністрації, 

виконавчому комітеті Новомалинської сільської ради, виконавчих комітетах 

Бухарівської, Милятинської, Верхівської, Хорівської сільських рад, відділі 

освіти райдержадміністрації, відділі містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства, виконавчому комітеті Мощаницької сільської ради.  

Крім того, проведено 12 засідань районної постійно діючої комісії з 

питань розгляду звернень громадян.  

Щоквартально головою райдержадміністрації затверджуються графіки 

прямого телефонного зв’язку з керівництвом райдержадміністрації, 

керівниками її структурних підрозділів, територіальних органів міністерств та 

інших центральних органів виконавчої влади. За телефонами прямого 

телефонного зв’язку  з населенням району протягом 2017 року отримано 46 

звернень, які були вирішенні шляхом надання відповідних роз’яснень у 

телефонному режимі.   

Населення постійно повідомляється про графіки  здійснення виїзних 

прийомів та проведення прямого телефонного зв᾽язку посадовими особами 

Острозької райдержадміністрації через висвітлення інформації в районній газеті 

«Життя і Слово» та розміщення на офіційному веб-сайті адміністрації.      

В приміщенні райдержадміністрації визначено місце для подачі 

громадянами запитів щодо отримання публічної інформації, а також функціонує 

громадська приймальня.  

В Острозькому районі на належному рівні налагоджена комунікація з 

населенням, оскільки більшість органів місцевого самоврядування підключена 

до мережі Інтернет. 

Забезпечено функціонування електронної пошти для відправлення 

звернень громадян в електронній формі rda_zvernennya@ukr.net. 

Крім того, жителі Острозького району можуть за допомогою мережі 

інтернет за посиланням https://igov.org.ua звернутись та отримати послуги 

Управління праці та соціального захисту населення Острозької 

райдержадміністрації не виходячи із дому. Через всеукраїнський портал 

електронного врядування iGov у 2017 року отримано 26 звернень. 

В органі виконавчої влади постійно працює  телефонна «гаряча лінія» 

голови райдержадміністрації.  

Протягом  2017 року через урядову «гарячу лінію» та гарячу лінію голови 

обласної державної адміністрації до райдержадміністрації спрямовано 114 

звернень, заявники яких отримали письмові відповіді у терміни визначені 

законодавством.  86 звернень отримано через урядову «гарячу лінію» та 28 
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звернень через «гарячу лінію» голови обласної державної адміністрації. 

Громадянами піднімалися наступні питання: соціальний захисту (38 звернень); 

транспортне обслуговування (5 звернень); оплата праці (18 звернень); охорона 

здоров’я (3 звернення); діяльність органів виконавчої влади (5 звернення); 

будівництво та благоустрій (2 звернення); здійснення аграрної політики (2 

звернення); пенсійне забезпечення (1 звернення); комунальне господарство (4 

звернення); інші питання соціально-економічного розвитку району (9 звернень). 

У 2017 році головою та заступниками голови райдержадміністрації 

проведено 51 прийом громадян,  на яких отримано 103 звернення. 

Значна частина питань вирішується під час особистих зустрічей голови 

органу виконавчої влади з жителями  відповідних населених пунктів району.  

Під час робочих поїздок голови райдержадміністрації постійно 

проводиться спілкування з жителями щодо вирішення проблемних питань 

місцевого характеру.  

Загалом,  протягом 2017 року, на адресу райдержадміністрації надійшло 

535 звернень. 

Проведення аналізу статистичних даних на підставі соціального стану 

заявників можна зробити наступний висновок: переважна кількість звернень 

надійшла від найменш захищених верств населення; членів багатодітних сімей; 

осіб похилого віку; громадян, які втратили здоров’я і працездатність. Всі 

звернення, що надходять до райдержадміністрації, розглядаються  

керівництвом, на підставі чого надаються відповідні доручення виконавцям. 

Автори звернень завжди повідомляються про результати розгляду. На їх адреси 

направляються обгрунтовані письмові відповіді відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

Протягом 2017 року загальним відділом апарату райдержадміністрації 

зареєстровано 432 письмових звернення. 

Найбільш актуальною групою питань впродовж останніх років є ті, що 

стосуються соціального захисту. 

Органом виконавчої влади надавалися передбачені пільги для ветеранів 

війни і праці, інвалідів; осіб, що постраждали внаслідок аварії на 

Чорнобильській АЕС, багатодітних та малозабезпечених сімей; одиноких 

матерів та інших громадян,  які потребують соціального  захисту та підтримки 

держави. Зокрема, їх було забезпечено путівками на санаторно-курортне 

лікування, призначено субсидії та соціальні допомоги відповідно до 

соціального статусу.   

В Острозькій райдержадміністрації організована постійна робота щодо 

надання матеріальної допомоги та оперативного розв'язання проблем, з якими 

звертаються мобілізовані особи, що брали/беруть участь у бойових діях в зоні 

проведення антитерористичної операції, а також членам їх сімей. Особлива 

увага приділяється членам сімей загиблих військовослужбовців та поранених 

осіб.  

Так, протягом 2017 року відповідно до Районної програми соціального 

захисту учасників антитерористичної операції 60 учасникам бойових дій на 

Сході України виплачено матеріальну допомогу у розмірі 39,6 тис. грн.  



В рамках Районної програми матеріальної підтримки найбільш 

незахищеним верствам населення на 2016-2017 роки станом на 20.12.2017 

матеріальну допомогу отримало 277 громадяни на загальну суму 111,514 тис. 

грн. 

Острозьким районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді в рамках проведення благодійної  акції «Крамниці милосердя»  було 

зібрано у співпраці з волонтерами 150 кг гуманітарної допомоги, яка складалася 

із вживаних речей (одягу, взуття, іграшок).  Зазначену допомогу отримали  17 

осіб наступних категорій: внутрішньо переміщені особи, учасники АТО, члени 

сімей учасників АТО і 18 сімей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах. 

Крім того, до Головного управління Держземагенства звернулось 165 

мобілізованих осіб, які проходять (проходили) службу на території проведення 

антитерористичної операції або забезпечують (забезпечували) проведення 

антитерористичної операції. Всім надано дозвіл на виготовлення проекту 

землеустрою. 

З метою реалізації громадянами-власниками земельних часток (паїв) 

конституційного права на отримання земельних ділянок у власність за їх 

зверненнями були прийняті розпорядження голови Острозької 

райдержадміністрації, якими: 

– надавалися дозволи на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою по встановленню (відновленню) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) – 119. 

– затвердження землевпорядних документацій – 71. 

– дозволялося виготовлення дублікатів сертифікатів на право на земельні 

частки (паї) – 6. 

 Вказана робота надала можливість громадянам не тільки набути земельні 

ділянки у власність для забезпечення потреб їх сімей у сільськогосподарській 

продукції, а сприяє оформленню орендних відносин з сільськогосподарськими 

підприємствами, що підвищує їх матеріальний достаток. 

За зверненням громадянина – жителя с. Кутянка надано пільговий кредит 

на проведення утеплення в рамках районної цільової програми індивідуального 

житлового будівництва у сільській місцевості «Власний дім» на 2016-2020 роки 

в розмірі 20 000 грн. 

За чисельними зверненням громадян залучено сільськогосподарські 

підприємства у розвиток інфраструктури району, зокрема, за їх сприяння 

проведено ремонт моста в с. Лючин та дороги Тесів-Михалківці.  

Відповідно до Районної програми «Острожчина без сиріт» виділено 25 

тис. грн. для Дитячого будинку сімейного типу Росоловської Л.П., 

розташованого в с. Оженин, яка спрямована для вирішення соціально-

побутових проблем закладу. Дані освоєно. Придбано постіль, меблі, замінено 

вікна. 

Районною програмою з виконання Загальнодержавної програми 

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 

2017 рік виділено кошти в розмірі 8000,00 грн. на лікування неповнолітніх 

дітей. 



Для багатодітних матерів продовжує бути актуальним питання 

присвоєння Почесного звання України «Мати-героїня» та виплати відповідної 

винагороди. З метою вирішення подібних звернень оформлені пакети 

відповідних документів, які направлені в облдержадміністрацію. 

В сектор «Центр надання адміністративних послуг» Острозької 

райдержадміністрації протягом 2017 року надійшло 4744 звернення, більшість з 

яких стосувалися реєстрації земельних ділянок та отримання інформації про 

нормативну грошову оцінку земельних ділянок.  

Таким чином, звернення, що надходять до  Острозької 

райдержадміністрації, уважно розглядаються, викладені в них факти ретельно 

перевіряються спеціалістами органу виконавчої влади, які надають вичерпні 

відповіді в межах чинного законодавства. 

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                                       Б. Турович 


